Anexa
la scr.nr. 185/01 din 22.08.18
Nota informativă despre realizarea prevederilor Acordului de colaborare dintre
Consiliul Municipal Bălţi şi Camera de Comerţ şi Industrie a RM din 11 noiembrie 2016
Realizînd prevederile Acordului de colaborare dintre Consiliul Municipal Bălți și Camera de Comerț
și Industrie a RM din 11 noiembrie 2016, filiala Bălți, Camera de Comerț și Industrie a RM, în perioada
ianuarie - iunie 2018, a întreprins următoarele acțiuni:
 La 16 ianuarie 2018 s-a desfășurat un Focus Grup, organizat cu suportul proiectului EU
„Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinător cu participarea a 15 agenți economici, dintre care 9 au fost de la
întreprinderi din Bălți (SA Floarea Soarelui, SA Incomlac, SRL Milabrega, SRL CB Tex, SA Barza Albă,
SRL Universul Tehnicii, SRL Dalmiagro Com, SA Moldagrotehnica, SRL KNAUF-Gips). În cadrul
aceluiași proiect, la 21 iunie curent, la Bălți a avut loc sesiunea de dezbateri şi instruire în beneficiul
mediului de afaceri local ”DCFTA INFO BUSINESS: Întreabă expertul”, cu abordarea subiectelor de
interes sporit, la care au participat 98 antreprenori din regiunea de Nord a republicii, inclusiv din Bălți –
60 de persoane;
 În perioada 19 – 23 martie 2018 6 companii din municipiul Bălți au participat la vizita de studiu
în Austria, componenta Programului de sporire a calificării managerilor Moldova-Austria. Obiectivul
acestei vizite a fost stabilirea contactelor directe de afaceri cu parteneri din Austria, familiarizarea cu
mediul de afaceri austriac, studierea potenţialului de producere şi de export-import în domeniile
companiilor-participante, precum și elaborarea ideilor de afaceri, semnarea contractelor noi de colaborare.
La 20 martie, delegația a participat la Platforma Economică, organizată de Camera Economică a Austriei,
care a inclus un For de afaceri dintre agenţii economici din Austria şi Republica Moldova, întrevederi
bilaterale. Partea oficială a fost onorată de E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar a Republicii
Moldova în Austria Dl. Victor Osipov și circa 20 reprezentanți ai mediului antreprenorial din Austria. Pe
parcursul vizitei participanții la program au efectuat peste 40 întrevederi individuale de afaceri, vizite la
întreprinderi;
 La 27 martie 2018 în regiunea de nord a țării, la Bălți, a fost prezentat Programul pentru Reforme
Structurale în Moldova, finanțat de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în
parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, filiala Bălți, unde au fost prezenţi
135 de agenţi economici din municipiu și regiunea de nord a RM;
 În scopul îmbunătățirii dialogului public – privat, susținerii și promovării businessului mic și
mijlociu, la 5 iunie curent, filiala a desfășurat de comun acord cu Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de
Stat ședința de lucru a serviciilor publice desconcentrate în teritoriu și a circa 70 agenți economici din
municipiul Bălți cu participarea Secretarului general de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii
Iulia Costin, în cadrul careia au fost identificate un șir de probleme și impedimente, care stau în calea
dezvoltării mediului de afaceri autohton;
 Filiala Bălţi, CCI a RM contribuie, în continuare, la implementarea Strategiei de dezvoltare a
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012 – 2020 și întreprinde acţiuni concrete în acest
sens. Dezvoltînd capacităţile instituţionale în cadrul dialogului public-privat, filiala şi-a consolidat
poziţia de lider în promovarea şi reprezentarea intereselor mediului de afaceri din teritoriu. Astfel, au fost
organizate și desfăşurate în perioada vizată 10 seminare practice cu participarea a circa 200 de persoane
din Bălţi cu tematicile: „Modificările Politicii bugetar-fiscale pentru 2018”; „Modalitatea de completare a
declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2017”; „Particularitățile contabilității în
agricultură”. În perioada ianuarie-aprilie s-a desfăşurat
cursul de instruire „Bazele contabilităţii şi
impozitării în RM” la care au fost pregătiți 11 contabili începători (6 persoane din mun. Bălți).

 La 23 februarie, la Bălți, în cadrul expo-tîrgului specializat „Agroteh”, împreună cu Agenția de
Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură a fost organizat seminarul
„Cu privire la modificările şi
completările Regulamentului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2018”, la care au
participat producători agricoli din satele Sadovoe și Elizaveta.
 Filiala Bălți colaborează activ cu şcolile profesionale din regiune în implementarea sistemului
dual de instruire pentru pregătirea cadrelor muncitoreşti. Astfel, în perioada mai - iunie în cadrul filialei
s-a desfășurat Programul de formare continuă a maiştrilor-instructori în producţie din întreprinderile din
Republica Moldova, fiind instruiţi 15 maiştri-instructori din Nordul țării, dintre care 9 sunt de la
întreprinderi din orașul Bălți (INFINITextil SRL, ÎCS Premiera-Dona, SRL ICS DRA Draexlmaier
Automotive SRL, Moldagrotehnica SA, SP nr. 5, SP nr. 3).
 Expo-tîrgurile, constant și efectiv, rămîn a fi un mijloc de promovare şi susţinere a producătorului
autohton, extinderii pieţelor atît interne, cît şi celor externe. Pe parcursul I semestru 2018, filiala Bălţi de
comun acord cu primăria municipiului Bălţi şi agenţii economici, care au acceptat calitatea de
coorganizator: SA Moldagrotehnica, BC Moldova-Agroindbank SA, ICS KNAUF-Ghips SRL, FPC
Numina SRL, Polimobil SRL, avînd o grijă permanentă pentru dezvoltarea businessului mic şi mijlociu
din regiune, a organizat 9 expo-tîrguri, inclusiv – 5 specializate şi 4 – universale cu 300 participanți, iar
numărul vizitatorilor a constituit circa 30 000: „Agroteh”, „Alimentar Expo”, ediţia a XXII-a; salonul
„Mărțișor”, ediția a XIII-a; „ProCasa”, ediţia a XXIII-a; „Ambient – Info”, ediţia XIV-a, salonul
alimentar „Gurman”, ediţia a XIV-a; „Primăvara la Bălţi”, ediţia a XI-a; Salon de mobilă „Casa de vis”,
ediţia a IV-a; „Tîrg de vară”, ediţia a VI-a. La activităţile expoziţionale participă cu titlu gratuit meşteri
populari din Bălţi cu scopul de a promova şi dezvolta meşteşugăritul, precum şi Centrul de Criză
Familială „SOTIS”, Centrul de Sanatate SAN TAO, Centrul de creaţie a copiilor M. Blanc;
 La ediţia a XVII-a a expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”, filiala a organizat participarea a
8 agenţi economici din municipiul Bălţi. Expoziția ” „Moldova Prezintă” la Brașov este un alt eveniment
expozițional, organizat în premieră la 15-17 iunie 2018, în Piața Sfatului din Braşov., de către Camera de
Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Camera de Comerț şi Industrie Braşov,
Primăria Municipiului şi Consiliul Județean Braşov. La Forumul bilateral Republica Moldova - România, care
s-a desfășurat în cadrul expoziției „Moldova Prezintă” la Brașov, în data de 15 iunie curent au participat
directorii Parcului Industrial Răut, SRL Stip și SA Combinatul de pîine din oraşul Bălţi.
 În scopul sporirii competitivităţii şi extinderii volumului de export al producătorilor din regiune,
filiala Bălţi a mobilizat în perioada vizată participarea a 7 mărci comerciale, din B au fost prezentate de
SA Floarea Soarelui, ZEL Bălţi la concursul republican “Marca comercială a anului 2017”. Astfel, SA
Floarea Soarelui a cîștigat Mercuriul de Aur la Categoria: Produse alimentare, nominația: Rebranding,
marca FLORIS, precum și Mercuriul de Aur în nominația Reputație și Încredere, iar dnei Stela
Ostrovețchi i-a fost înmînat Mercuriul de aur în nominația: Femeia în afaceri, categoria Produse
alimentare. Zona Economică Liberă Bălți a fost premiată cu Mercuriul de Aur la categoria: Servicii
financiare, editoriale, de consum și vânzări cu amănuntul.
 La concursului ”Premiul pentru realizări în domeniul calităţii 2017” – au fost premiați cu Zeița
Calității ÎCS Knauf-Gips SRL la categoria produse industriale şi SA Floarea Soarelui la categoria
produse alimentare;
 La 16.03.18 filiala Bălţi a organizat I etapă a Concursului pentru cel mai bun vin de casă
“Polobocul de aur”, care a întrunit 11 producători locali cu 16 mostre, dintre care și un producător din
municipiul Bălţi, care a cîștigat locul I la categoria „Cel mai bun vin rose”, nominația „Vin tînăr din
soiuri tehnice din specia Vitis vinifera”.

